
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 

Patron naukowy Targów Obróbki Drewna LUBDREW, które odbędą się w dniach 22-24 

marca 2019 roku w Lublinie (szczegółowe informacje o Targach są dostępne pod linkiem 

https://lubdrew.pl/aktualnosci ) zaprasza do udziału w Spotkaniu informacyjno-

kooperacyjnym dla branży drzewnej, które odbędzie się w dniu 22.03.2019 roku o godz. 

13.30 w Sali konferencyjnej w hali C Centrum Targowo-Wystawienniczego Targi Lublin 

S.A., ul. Dworcowa 11 w Lublinie.  

Spotkanie jest organizowane w ramach Projektu BioReg realizowanego przez Instytut 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 

finansowanego z Programu HORYZONT 2020.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  

Podczas spotkania przedstawimy ideę projektu BioReg oraz możliwości Europejskiej 

Platformy Odpadów Drzewnych. Dodatkowo swoją ofertę zaprezentują przedsiębiorcy z 

naszego regionu, wdrażający innowacyjne technologie wykorzystywane przy obróbce drewna 

i/lub przetwarzaniu odpadów drzewnych.   

Projekt BioReg jest realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W ramach projektu została uruchomiona 

pierwsza w Europie, wielopodmiotowa platforma odpadów drzewnych. 

 Jednym z zadań platformy jest prezentacja najlepszych praktyk oraz czynników sukcesu 

realizowanych działań związanych z wykorzystaniem odpadów drzewnych w europejskich 

regionach demonstracyjnych (Göteborg, Västsverige, Szwecja; Karlsruhe, Badenia-

Wirtembergia, Niemcy; Lombardia, Emilia-Romania, Włochy; Północno-Zachodnia Anglia, 

Wielka Brytania oraz Vorarlberg i Styria, Austria). Regiony te wprowadziły  efektywne 

rozwiązania na każdym poziomie łańcucha wartości zarządzania odpadami drzewnymi, tj.: 

zbierania, przetwarzania, waloryzacji, w tym ponownego wykorzystania, recyklingu do 

odzysku materiałów czy energii oraz zarządzania produktami wyjściowymi, takimi jak: gaz, 

popiół, czy inne odpady uzyskiwane w procesie waloryzacji.  

Zidentyfikowane w projekcie praktyki będą zaimplementowane w 3 regionach, tzw. 

odbiorcach, do których należą: Normandia (Francja), Lubelszczyzna (Polska) oraz Region 

Alentejo i Lizbona (Portugalia).  

Podmioty zainteresowane korzystaniem z Platformy mogą zamówić subskrypcję lub zostać jej 

członkiem. Członkostwo w Platformie zapewnia uprzywilejowany dostęp do: raportów i 

rezultatów prac prowadzonych w ramach projektu BIOREG, grup roboczych komitetu 

zarządzającego oraz narzędzi, takich jak: GeoPortal, newsletter, fora dyskusyjne. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu przesyłając informację na adres e-mail: 

mgalczynska@iung.pulawy.pl do dnia 20.03.2019 roku. 

 


